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ANOTACE 

Práce se zabývá problematikou negativních dopadů hornické činnosti na ţivotní prostředí se 

zaměřením na sanace a rekultivace oblastí postiţených těţbou. Jsou předloţena řešení pěti 

sanačně – rekultivačních staveb připravovaných v podniku DIAMO, s. p., o. z. ODRA. 

Řešení kaţdé stavby obsahuje konkrétní identifikační a technické údaje, předpokládané 

finanční náklady a předpokládaný časový harmonogram realizace. Zároveň je podána bliţší 

charakteristika původního stavu jednotlivých postiţených území a přínos realizace 

připravovaných staveb pro udrţení hygienické a estetické hodnoty krajiny. 

Klíčová slova: sanace, rekultivace, stavba, finanční náklady 

 

SUMMARY 

The work deals with the negative impacts of mining activities on the environment, focusing 

on remediation and reclamation of areas affected by mining. In the work there are presented 

five redevelopment - reclamation projects prepared in DIAMO ODRA. Solving of each 

project contains specific identification and technical data, financial estimates and expected 

timetable for implementation. The work contain a detail characterization of the original state 

of the individual affected areas together with benefit of realization of upcoming projects to 

maintain hygienic and aesthetic value of the landscape. 
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1. Úvod 

V souvislosti s hornickou činností v OKR i jejím postupným útlumem, bylo poukazováno 

i na negativní vlivy na ţivotní prostředí, kterými byla hlubinná těţba doprovázena. Tyto 

vlivy jsou patrné nejen na vzhledu krajiny, ve které došlo k poklesům terénu, zaplavení 

poklesových kotlin vodou, znehodnocení orné půdy a odumírání lesních porostů. Jsou také 

patrné na poškozených nebo zničených stavbách. Současně je ale potřeba si uvědomit, ţe 

těţba uhlí v tomto regionu přispěla i k jeho technickému i ekonomickému rozvoji. 

V teoretické části mé práce se věnuji problematice odstraňování následků hornické činnosti 

na ţivotní prostředí, dále členěním a etapizací rekultivací a způsobům jejich financování. 

Pro zahlazení následků hlubinné, nebo povrchové těţební činnosti se vyuţívá způsobu 

obnovy ţivotního prostředí formou sanací a rekultivací. Kvalitně provedené sanační  

a rekultivační práce se vyznačují tím, ţe postiţená území jsou postupně zapojena do okolní 

krajiny a jen stěţí lze poznat, ţe se jedná o místa postiţená hlubinnou těţbou. Sanace je 

označována jako činnost, kterou se odstraňují škody na území způsobené těţbou. 

Rekultivace je souhrn opatření, které mají zahladit neţádoucí zásahy v krajině, obnovit 

úrodnost půdy a biologickou funkci krajiny. Je to proces dlouhodobý, náročný na čas i na 

finanční prostředky. 

Tyto finanční prostředky jsou čerpány z rezerv, které vytvářejí těţební organizace v souladu 

s ustanovením Horního zákona. Kromě těchto finančních prostředků, které zajišťují přímo 

těţební organizace, je moţno vyuţít i financování prostřednictvím evropských  

nebo národních dotačních programů. Jedná se o finanční rezervu, která byla zaloţena státem 

z výnosů prodeje privatizovaného majetku, a která slouţí hlavně k ekologické, ale částečně i 

k hospodářské revitalizaci Moravskoslezského regionu. Dále pak je moţné tyto práce 

financovat ze zdrojů místní nebo státní správy. 

Organizací, která se stala nástupnickou v oblasti zahlazování následků hornické činnosti po 

ukončení těţby černého uhlí v ostravské, karvinské (DP Horní Suchá), petřvaldské dílčí 

pánvi a jiţní části hornoslezské pánve (DP Paskov) je DIAMO, s. p.,  

o. z. ODRA. Tato organizace zajišťuje ve smyslu Horního zákona a platné legislativy 

veškeré sanace a rekultivace na svěřeném území. 

V této práci se zabývám pěti sanačně rekultivačními stavbami, které připravuje 

DIAMO, s. p., o. z. ODRA k realizaci v příštím období. Cílem práce je specifikovat pro 
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kaţdou stavbu konkrétní údaje týkající se identifikace stavby, charakteristiky území, cíle 

rekultivace a členění na jednotlivé stavební objekty. Dále stanovit předpokládané finanční 

náklady a určit předpokládaný časový harmonogram realizace kaţdé připravované stavby.  
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2. Zahlazování následků hornické činnosti v rámci DIAMO, s. p., o. z. ODRA 

DIAMO, s. p., o. z. ODRA je od roku 2002 na základě smlouvy o prodeji části podniku 

OKD, a.s. Dolu Odra, o. z. povinna ve smyslu Horního zákona a platné legislativy zajišťovat 

na svěřeném území sanační a rekultivační práce. 

 

2.1 Důsledky těžby uhlí v OKR na přírodní prostředí 

Prvních několik desítek let po svém objevení bylo uhlí těţeno primitivním způsobem, a to 

štolováním. Tento způsob těţby nezanechal na povrchu ţádné větší negativní stopy. Později 

proniklo dolování do větších hloubek a místo vodorovných štol se začala razit svislá důlní 

díla. S nástupem industrializace dochází k prudkému zvyšování těţby, například v roce 1901 

to bylo 6,3 mil. tun a v roce 1960 dosáhla těţba 20,9 mil. tun. Hlubinná těţba má negativní 

dopad na přírodní prostředí, který je charakterizován tím, ţe nad vytěţenou částí loţiska se 

v důsledku zavalování horních vrstev vytvoří na povrchu poklesová kotlina. Tato kotlina 

můţe mít trychtýřovité, nebo válcovité propadliny. Kdyţ se tato poklesová kotlina zaplní 

vodou tak vzniká poklesové jezírko.  

Pevné odpadní látky z hlubinné těţby i z následné úpravy uhlí se nazývají hlušinou a ta se 

ukládá na skládku, neboli odval. Odvaly mají tvar kuţelový nebo plošný, který je výhodnější 

oproti kuţelovému, protoţe umoţňuje snadnější provádění rekultivačních prací. [2]  

V poslední době se řešila základní otázka, zda povaţovat hlušiny z hornické činnosti za 

odpad. Řešení nakonec vyústilo do transformace hlušiny na výrobek slouţící jako výplňový 

materiál pro rekultivační stavby v obecném pojetí ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,  

o technických poţadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů. Tak došlo k vynětí 

hlušin z reţimu odpadů a hlušiny jsou vyuţívány pouze na základě certifikace a prohlášení  

o shodě. Důlní závod jako ekonomický celek se snaţí minimalizovat své náklady tak, ţe se 

snaţí hlušinu, popřípadě jiný vhodný materiál prodat nebo vyuţít jako materiál, který se 

obecně pouţívá ve stavebnictví a je certifikovaný. Jedná se o Kamenivo pro technickou 

rekultivaci a Hlušina pro dopravní stavitelství. 
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2.1.1 Bilance hmot odebraných litosféře 

V této části mé práce je uvedeno jak velké mnoţství uhlí a hlušiny bylo vytěţeno a kolik 

bylo vyčerpáno vody z dolů OKR v minulém období. 

Vytěţené mnoţství uhlí 

Celkové mnoţství vytěţeného uhlí za celou dobu existence OKR od roku 1782 není moţné 

přesně zjistit. Z dostupných podkladů vyplynul odhad vytěţeného uhlí do roku 1900, který 

činí 61 mil. tun. Odhad produkce uhlí v letech 1901 – 2000 činí 1550,3 mil. tun a je uvedený 

v tabulce č. 1. 

Produkce kamene 

Odhadnout mnoţství vytěţeného kamene v době od počátku dobývání v OKR lze rovněţ jen 

velmi přibliţně. Při ručním dobývání se předpokládá, ţe mnoţství těţeného kamene 

představuje cca 20% těţby uhlí. Z toho můţeme odhadnout mnoţství vytěţeného kamene 

v letech 1782 aţ 1900 na 12 mil. tun. Dále se odhaduje, ţe v letech 1901 aţ 2000 bylo 

vytěţeno 637,5 mil. tun kamene, coţ je rovněţ uvedeno v tabulce č. 1. 

Mnoţství vyčerpané vody 

Voda, která se čerpá z dolů je jednak původu geologického, souvisejícího s vlastním loţiskem  

a jednak je to voda technologická, která je do dolů přiváděna za účelem vrtání, zkrápění atd. 

Jsou sledovány součinitele, které udávají poměr vyčerpané vody v m
3
 a vytěţeného uhlí za rok 

pro jednotlivé důlní podniky. Z těchto součinitelů se vypočítal aritmetický průměr a ten byl 

pouţit pro výpočet. Protoţe je známo mnoţství vytěţeného uhlí, bylo stanoveno i mnoţství 

vyčerpané vody. Odhad mnoţství vyčerpané vody je v tabulce č. 1. [1] 

Tabulka č. 1: Odhad množství vytěženého uhlí, hlušiny a vyčerpané vody v OKR za období 1901 – 2000 [1] 

Dobývací prostor 

v OKR 

Uhlí 

(mil. tun) 

Hlušina 

(mil. tun) 

Voda 

(mil. m
3
) 

Ostravská část   634,9 230,1 1644,2 

Karvinská část   865,7 382,5   346,3 

Jiţní část     49,7   24,9     13,1 

Celkem OKR 1550,3 637,5 2003,6 
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Tato mnoţství uvedená v tabulce naznačují, ţe dopady těţby uhlí v OKR na přírodní 

prostředí byly značného rozsahu, projevující se především poklesem terénu na jedné straně  

a navršováním odvalů neboli hald na straně druhé. 

2.1.2 Devastace přírodního prostředí 

Krajina je reálně existující část povrchu planety, která tvoří celek kvalitativně se odlišující 

od ostatních částí krajinné sféry. Má přirozené hranice a vyznačuje se vnitřní stejnorodostí, 

individuální strukturou a zákonitým souhrnem procesů a jevů. 

S rozvojem civilizace se vyvíjí osídlené území a toto území dostává charakter tzv. kulturní 

krajiny, která je podle převaţující hospodářské činnosti členěná na krajinu zemědělskou, 

průmyslovou, případně urbanizovanou. 

Neracionálním a jednostranným vyuţíváním krajiny, jejich přírodních zdrojů a dílčím 

poškozováním přírodního prostředí dochází k degradaci krajiny. Narušení ekologické 

rovnováhy je podstatné, ale její obnova je moţná biologickou, nebo biotechnickou cestou. 

V devastované krajině je úplně narušena biologická rovnováha a struktura krajiny. 

Doprovodnými negativními procesy vznikajícími hospodářskou činností člověka dochází 

k znehodnocování produktivity krajiny, je zničená její hygienická i estetická hodnota a tím  

i vhodnost krajiny jako ţivotního prostředí pro člověka. Určitá dílčí regenerace krajiny je 

moţná s pouţitím poměrně sloţitých rekultivačních a regeneračních opatření, je však 

vyloučen návrat k původnímu stavu krajiny. [3] 

Devastace krajiny se projevuje zejména devastací: 

 reliéfu terénu, kdy část terénu vlivem poddolování klesá a vznikají poklesové 

kotliny většinou zaplněné vodou a část krajiny se naopak navyšuje nasypáváním 

odvalů z hlušin, krajina bývá narušena také nádrţemi na ukládání uhelných kalů, 

které vznikají pří zušlechťování uhlí; 

 půdy, která je postihována intoxikací, zamokřením a případným vznikem močálů, 

lesních porostů, které jsou poškozovány poklesy půdy a horizontálními posuvy 

terénu, coţ vede k odumírání původních porostů. [2] 
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 staveb, které většinou nebyly při své výstavbě dimenzované na poklesy terénu, 

nebo na zvednutí hladiny podzemní vody při poklesu, těmito poklesy jsou 

poškozovány a musí být nákladně rekonstruovány nebo jsou přímo odsouzeny 

k demolici. [5] 

2.2 Sanace a rekultivace území 

Sanace obecně označuje nápravu nepříznivých poměrů. Ve vztahu k dobývání tuto nápravu 

definuje horní zákon jako odstranění škod na krajině komplexní úpravou území a územních 

struktur. Rekultivace obecně znamená opětovnou kultivaci neboli zúrodnění půdy. Horní 

zákon zmiňuje, ţe sanace v jeho pojetí zahrnuje i rekultivaci podle zvláštních právních 

předpisů, kterým je například zákon o lesích. [5] 

Z historie rekultivací na území České republiky lze uvést první zákonnou normu k ochraně 

půdy, kterým byl obecní zákon pod číslem 146/1854 vydaný Císařským patentem 23. května 

1854. Ten mimo jiné ukládal i povinnost navrátit těţbou postiţené pozemky svému účelu. 

V minulém období se rekultivace v černouhelných dolech soustředily na výrazné poklesové 

kotliny a úpravy odvalů. V OKR se se systematičtějšími rekultivačními pracemi započalo 

v 60 letech 20. století ustavením rekultivační organizace Rekultivace Havířov, která byla  od 

roku 1994 dceřinou společností OKD a.s. Ostrava. Od roku 2009 je společnost součástí 

mezinárodní dopravní a logistické skupiny Advanced World Transport (AWT a.s.) a má 

název AWT Rekultivace a.s. Po privatizaci uhelných společností vzniklo trţní prostředí a do 

rekultivačního procesu vstoupila řada dalších profesně blízkých podniků a společností. [4] 

2.2.1 Technologie rekultivací a její etapizace 

Z dlouholetých zkušeností s rekultivačními pracemi vyplynulo, ţe je výhodné práce 

rozčlenit do jednotlivých etap celého procesu rekultivace. 

a) Etapa přípravná 

Orientuje se na geologické a další průzkumy, na projekční a přípravné práce. 

b) Etapa důlně – technická  

Překrývá se s vlastní těţbou tak, aby se minimalizovala devastace území při těţbě. 
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c) Etapa biotechnická 

V této etapě probíhají hlavní rekultivační práce, které navazují na etapu důlně – technickou. 

Biotechnická etapa se člení podle charakteru prací na dvě části. Na fázi technickou, ve které 

se provádí práce technického charakteru jako úpravy terénu, výstavba silnic, atd. a na fázi 

biologickou ve které se provádí práce biologického zaměření, například agrotechnické nebo 

lesopěstební práce. 

d) Etapa post - rekultivační 

Následuje po ukončení vlastních rekultivací a je zaměřena na zvýšení úrodnosti 

zemědělských kultur a docílení kvalitních lesních prostor. [4] 

Dále v mojí práci podrobněji popisuji etapu biotechnické rekultivace, která patří 

k nejnáročnějším, nejnákladnějším a časově nejdelším etapám rekultivace. 

Technická fáze biotechnické etapy 

Cílem této fáze je tvorba podmínek pro biologické oţivení prostoru rekultivace.  

Tato fáze obsahuje následující činnosti: 

 terénní úpravy stanovišť; 

 naváţky vhodných zemin; 

 základní půdní meliorace; 

 hydromeliorační úpravy; 

 technické zabezpečení a výstavbu komunikací. 

Biologická fáze biotechnické etapy  

Po skončení technické fáze rekultivace, následuje fáze biologické rekultivace, ve které 

dochází ke krokům, které by měly zúrodnit původně devastované pozemky. [4] 

Tato fáze se člení na 4 typy rekultivací: 

 zemědělskou rekultivaci; 

 lesnickou rekultivaci; 
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 hydrickou rekultivaci; 

 ostatní rekultivaci. 

Zemědělská rekultivace 

Tato rekultivace je zaměřena na obnovu orné půdy, luk, pastvin, zahrad a jiných částí 

zemědělského půdního fondu. Bývá vhodná zejména pro pozemky, na kterých se dříve 

povrchově těţilo uhlí. Výhodně je uplatňována zejména na rovných, nebo mírně svaţitých 

plochách, kde se dají efektivně vyuţít potřebné zemědělské stroje. Sklon svaţitého území by 

se měl pohybovat v rozmezí 3 aţ 8%. Při této rekultivaci se nejdříve provede převrstvení 

terénu vhodným typem zeminy a pak následuje osev zemědělských plodin. Jejich druh je 

závislý na nerovnostech terénu a mnoţství ornice na jeho povrchu. Vţdy by se ale mělo 

postupovat uváţlivě, tak aby bylo respektováno nejen ekologické, ale i výnosové hledisko 

rekultivované plochy. 

Lesnická rekultivace  

Tento způsob rekultivace se týká výsadby a obnovy lesních porostů. V současné době je 

nejvíce rozšířený, i kdyţ je časově značně zdlouhavý. Postup bývá takový, ţe se povrch 

nejdříve překryje vrstvou zeminy o tloušťce 0,1 m. Svahy bývají překryty vrstvou 0,3 m a to 

proto, aby byly stabilnější a nedocházelo k prašnosti svahu. Pak se provede výsev trávy 

a jetelovin a zhruba 2 roky poté se v první fázi vysadí nenáročné dřeviny, tak zvané 

pionýrské, jako například olše šedá, bříza bradavičnatá, topol a jiné. V dalších letech se 

v druhé fázi vysadí cílové dřeviny, které budou tvořit konečné zalesnění. Bývají to nejčastěji 

tyto dřeviny: dub zimní, lípa, jasan ztepilý, javor mléč, habr a další dřeviny v návaznosti na 

lesní plán odborného lesního hospodáře vlastníka pozemku. 

Lesnickou rekultivací vznikají lesní porosty, které plní především funkci ryze hospodářskou. 

Další jejich funkce můţe být ochranná, například sanitární a konečně funkce rekreační, 

kterou plní především parkové lesy. 

 

Hydrická rekultivace  

V rámci rekultivačního procesu bývají vodní, případně vodohospodářské rekultivace 

nejméně propracovanými rekultivacemi. Přesto nikdo nezpochybňuje význam vody pro 

úspěšné výsledky prováděných zemědělských a lesnických rekultivací. Vodohospodářské 

rekultivace bývají především uplatňovány na plochách, které byly devastovány hlubinnou 

těţbou a také na vnitřních výsypkách lomů povrchové těţby. 



Pavel Růţička: Sanačně - rekultivační stavby v rámci společnosti DIAMO, s. p., o. z. ODRA 

 

2015 Stránka 9 
 

Hydrické rekultivace můţeme rozdělit na: 

 pořizování vodních ploch; 

 pořizování vodních toků. 

 

Vodní plochy bývají upravené tak, aby byl vhodný tvar nádrţe. Přítok kvalitní vody do 

nádrţe musí zajistit její samočistící funkci. Někdy je moţné na základě odborného posudku 

ponechat zatopené části terénu jejich přirozenému vývoji a to za účelem vzniku močálů, 

mokřadů a rybníků. 

Na území OKD a.s. byla realizována rekultivační stavba "Rekultivace území Darkov", která 

můţe slouţit jako příklad hydrické rekultivace v našem regionu. 

 

Ostatní rekultivace  

Do kategorie těchto rekultivací můţeme zařadit budování hřišť a sportovních areálů na 

rekultivovaných pozemcích, přičemţ výhodou je to, ţe pro tyto hřiště nemusí být zabírána 

další půda, a ţe původně devastované plochy se opět zapojují do uţívání. Problematická 

bývá v těchto případech výstavba budov, nebo dopravních staveb, pro které bývá nízká 

nosnost podloţí, coţ bývá řešeno dodatečným naváţením zeminy a jejím intenzivním 

zhutněním.  

K ostatním rekultivacím patří i způsoby řízené sukcese, přičemţ se náprava negativních 

vlivů těţby ponechává na přírodě, ale přitom je nějakým způsobem usměrňována. 

Devastované území můţe být vyuţito také jako úloţiště odpadů z průmyslové nebo 

komunální činnosti v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění. Bývají 

to vytěţené prostory lomů, nebo jiných prostorů ovlivněných hornickou činností. [12] 

2.2.2 Projektování rekultivačních prací 

Při projektování rekultivačních prací je třeba citlivě zvaţovat místní podmínky 

rekultivovaného území, které jsou jiné po hlubinné těţbě neţ třeba při rekultivací ve 

velkoplošném lomu nebo zavodněné štěrkovně. V procesu projektování i realizace 

rekultivačních prací je třeba dodrţovat legislativu týkající se sanací a rekultivací, do které 

patří zejména: 
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 zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

 zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a vyuţití nerostného bohatství ve znění následných 

novel a doplňků; 

 zákon č. 168/1993 Sb. - doplněk Horního zákona, který vrací problematiku 

rekultivací do Horního zákona; 

 zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve 

znění následných novel a doplňků; 

 zákon č. 169/1993 Sb. - doplněk zákona 61/1988 Sb., který mimo jiné vrací 

problematiku rekultivací do hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem; 

 vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. o racionálním vyuţití výhradních loţisek, 

povolování a ohlašování hornické činnosti prováděné hornickým způsobem ve 

znění vyhlášky ČBÚ č. 242/1993 Sb. a ČBÚ č. 434/2000 Sb.; 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů; 

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů; 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů; 

 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu.  

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; 

 prováděcí vyhláška č. 13/1994 Sb. k zákonu o ochraně zemědělského půdního 

fondu; 

 zákon č. 289/1995 Sb., o lesích; 

 prováděcí vyhláška č. 77/1996 Sb. k zákonu o lesích; 

 zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí; 

 zákon č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na ţivotní prostředí ve znění zákona  

č. 100/2001 Sb.; 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

 zákon č. 593/1992 Sb., o finančních rezervách; 

 zákon č. 579/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky. [4],[6] 
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Projektová dokumentace sanací a rekultivací 

Projektová dokumentace by měla vycházet z předpokladů, jak budou vyuţity rekultivované 

plochy a prostory a měla by obsahovat i části týkající se finančních prostředků pro sanace  

a pro zahlazení následku těţby. 

Technická dokumentace pro sanace a rekultivace obsahuje: 

 souhrnný plán sanací a rekultivací; 

 plán sanace a rekultivace. 

Zásady pro zpracování souhrnného plánu sanací a rekultivací, který se týká pozemků 

narušených následky těţby, i s ohledem na vyuţití těchto pozemků po ukončení těţební 

činnosti jsou následující: 

 SPSR zpracovávají těţební organizace dobývající loţiska v lomech, nebo 

hlubinných dolech; 

 SPSR vychází z územně plánovací dokumentace a řeší zahlazování hornické 

činnosti do konce ţivotnosti dolu a po jejím ukončení nejméně na dobu dvaceti let; 

 SPSR se vypracovává pro celé těţené loţisko včetně všech výsypek a odvalů; 

 SPSR musí být zpracován v zásadách pro dodrţení příslušných zákonů na ochranu 

ţivotního prostředí. 

Plán sanace a rekultivace se zpracovává pro jednotlivé etapy sanačních a rekultivačních 

prací. Při jeho zpracování vychází těţební organizace především ze schváleného SPSR. 

Součástí PSR jsou: 

 technický plán a harmonogram prací; 

 stanovení předpokládaných nákladů na sanace a rekultivace území dotčených 

těţbou; 

 návrh tvorby nutných finančních rezerv a způsob tvorby těchto rezerv. 

Výše zmíněný technický plán a harmonogram prací obsahuje: 

 vymezení ploch k sanačním a rekultivačním pracem; 
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 návrh způsobu sanace a rekultivace postiţených ploch; 

 časový harmonogram sanačních a rekultivačních prací. [4] 

 

3. Způsoby financování rekultivací 

Ustanovením horního zákona je dána povinnost tvorby rezerv pro sanace a rekultivace. 

Organizace provozující těţbu v lomech a dolech jsou povinny vytvářet finanční rezervu, 

která zajistí úplný objem sanací a rekultivaci všech ploch dotčených těţbou aţ do konce 

ţivotnosti jejich provozů.  

Způsob tvorby finanční rezervy zákon nepředepisuje, je moţné vytvářet rezervu pevnými 

ročními částkami aţ do celkové plánované výše, nebo podle měrných nákladů stanovených 

na jednotku těţby. Při tom je třeba dodrţet zásadu, ţe tvorba rezervy musí být schválena 

příslušným Obvodním báňským úřadem. Pro čerpání finanční rezervy platí, ţe čerpání 

rezervy povoluje příslušný OBÚ na základě ţádosti organizace. [4]  

Praxe je taková, ţe těţební organizace odvádí v souladu s § 23a odst. 2 zákona 

č. 44/1988 Sb. na účet příslušného báňského úřadu prostředky na úhradu odvodů 

z vydobytých vyhrazených nerostů. Z těchto výnosů pak báňský úřad převede na účet měst 

a obcí, jejichţ území se nachází v dobývacím prostoru, příslušnou část prostředků (původně 

50% nyní 75%) a do státního rozpočtu příslušnou část (původně 50%, nyní 25%). Tyto 

prostředky ve státním rozpočtu jsou pak uvolňovány v návaznosti na příslušné usnesení 

Vlády ČR na základě ţádosti těţební organizace na vybrané asanačně rekultivační  

akce – ekologická dotace. Jedná se tudíţ rovněţ o prostředky těţebních organizací, které 

jsou přerozdělovány státem. [9] 

3.1  Výpočet celkových nákladů podle měrných nákladů na jednotku 

rekultivované plochy 

Pro výpočet nákladů se vyuţívá následujících vztahů: 

        (1) 

    (     )  (2) 

P=   
 
     (3) 
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Rc - celková výše rezerv; 

Nc - celkové náklady na sanace a rekultivace pozemků dotčených těţbou [tis. Kč]; 

Pi - celková plocha pozemků pro určený druh rekultivace [ha]; 

Ní - měrné náklady na sanace a rekultivace pozemků dotčených vlivy dobývání [tis. Kč.ha
-1

]; 

P- celková plocha pozemků dotčených vlivem dobývání [ha]. 

Celkové náklady je moţno stanovit podle následujících způsobů: 

 z předpokládaných projektových nákladů na rekultivační práce dle příslušných 

jednotlivých plánů, nebo rekultivačních akcí; 

 z předpokládaných nákladů na sanační a rekultivační práce, které byly vypočteny 

v SPSR; 

 z nákladů na sanační a rekultivační práce, které jsou stanoveny znaleckým 

posudkem. [4] 

 

3.2 Výpočet celkových nákladů podle měrných nákladů na jednotku těžby 

Podle ustanovení horního zákona č. 44/1988 Sb. podle zákona č. 61/1988 Sb. o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě mají těţební organizace vyčíslit v plánu 

otvírky, přípravy a dobývání předpokládané náklady na sanaci a rekultivaci pozemků 

dotčených těţbou loţiska. Tyto náklady se stanovují následujícím způsobem. 

         (4) 

   
  

  
   (5) 

Np - celkové náklady na sanace a rekultivace pozemků včetně nákladů starých zátěţí v rámci 

plánu otvírky, přípravy a dobývání, pokud je těţební organizace smluvně přijala [tis. Kč]; 

Z – mnoţství vytěţitelných zásob uvaţovaných v rámci plánu otvírky, přípravy a dobývání 

[tis. t]; 

Nc – celkové náklady na sanace a rekultivace pozemků dotčených těţbou [tis. Kč]; 
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Zc- celkové mnoţství vytěţitelných zásob [tis. t]; 

Nz- měrné náklady na sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním [Kč.t
-1

]. [4] 

3.3 Možnosti financování v posthornické krajině  

V současné době je většina projektů a sanačně – rekultivačních staveb realizována v rámci 

programu „Revitalizace Moravskoslezského kraje“. Jedná se o finanční rezervu, která byla 

zaloţena státem z výnosů prodeje privatizovaného majetku, a která slouţí hlavně 

k ekologické, ale částečně i k hospodářské revitalizaci Moravskoslezského regionu. 

Aby  bylo moţné peníze na úhradu akcí z tohoto programu získat, je nutné poţádat o 

schválení Meziresortní komisi Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která je jmenovitě 

schválena vládou ČR. Kaţdý předloţený projekt je posuzován individuálně a je kladen důraz 

na to, aby věcný obsah projektů byl v souladu se záměry obcí. 

Kromě finančních prostředků pro zahlazování následků hornické činnosti, které zajišťují 

přímo těţební organizace formou finančních rezerv, je moţné vyuţívat i financování 

prostřednictvím dotačních programů. Tyto dotační programy mohou být financované buď 

z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské unie. Jsou moţné i další formy financování, 

které jsou uvedeny v závěru této kapitoly. 

3.3.1 Dotační programy financované z národních zdrojů 

Program péče o krajinu (PPK)  

Jedná se o dotační program, který je vyhlášen MŢP České republiky a poskytuje 

neinvestiční prostředky na vlastní realizaci a pro realizaci drobného managementu, aţ do 

výše 100% vynaloţených nákladů. Program PPK rozdělí kaţdý rok zhruba 100 mil. Kč. 

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) 

Tento dotační program je také vyhlášen MŢP České republiky a podporuje investiční  

a neinvestiční záměry aţ do výše 100% vynaloţených nákladů a dále realizuje opatření 

v oblasti zmírnění dopadů klimatických změn a specifických opatření ve vztahu k ZCHÚ, 

EVL a zvláště chráněným druhům. V rámci programu POPFK se počítá s přerozdělením 

desítek milionů korun ročně. 
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Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS) 

Následující podprogram je součástí programu Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny systému řízení MŢP České republiky. Podprogram poskytuje prostředky na 

financování akcí, které budou realizovány na pozemcích ZCHÚ ve vlastnictví státu. Během 

roku podprogram rozdělí něco kolem 100 mil Kč. 

Příspěvky na hospodaření v lesích 

Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které lze poskytovat finanční příspěvky. 

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě § 46 odst. 5 zákona 

č. 289/1995 Sb. o lesích. Podmínky jak čerpat finanční prostředky jsou zahrnuty  

v „Závazných pravidlech pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích  

a způsobu kontroly jejich vyuţití“ v příloze jako součást zákona o státním rozpočtu pro 

aktuální rok. 

Národní podpory MZe v oblasti vod 

V pověření MZe České republiky je i poskytování finančních prostředků na vodní 

hospodářství. Prostředky jsou poskytovány tak, jak je uvedeno ve vodním zákoně. Zejména 

se jedná o prevenci před povodněmi, odstraňování povodňových škod a obnovu  

a rekonstrukci vodních děl. Na opatření proti povodním bylo v rozmezích let 2007 – 2012 

vyhrazeno 10,5 mld. Kč ze státního rozpočtu, z výnosů z privatizace a dále pouţitím úvěru 

od Evropské investiční banky. Za stejné období byly vyhrazeny na rekonstrukce rybníků  

4 mld. Kč. [10] 

3.3.2 Evropské dotační programy  

Operační program Ţivotní prostředí (OP ŢP) 

Operační program Ţivotní prostředí 2014-2020 sleduje tyto hlavní cíle pro uvedené období. 

 zajistit a ochránit kvalitní ţivotní prostředí obyvatel České republiky; 

 podpořit efektivní vyuţívání zdrojů; 

 vyloučit negativní dopady lidské činnosti na ţivotní prostředí; 

 zmírňovat dopady na změnu klimatu. 
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Současně platný operační program Ţivotní prostředí 2014-2020 navazuje na operační 

program Ţivotní prostředí 2007-2013 a vyuţívá získaných výsledků a zkušeností. Navíc je 

zaměřen na sniţování emisí z lokálních topenišť domácností, na sníţení energetických 

náročností budov a na zvýšení čerpání energie z obnovitelných zdrojů. 

Program rozvoje venkova (PRV) 

Na základě tohoto programu mohou být v letech 2014-2020 čerpány dotace z Evropského 

zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Cílem je přispět ke zlepšení ţivotního prostředí na 

venkově tím, ţe se budou zlepšovat a zachovávat ekosystémy v zemědělství a lesnictví. Dále 

se počítá s vytvářením podmínek pro to, aby se zvětšila konkurence schopnost 

potravinářských a zemědělských podniků a tím se umoţnilo lepší pronikání jejich produktů 

na trh. To by se příznivě projevilo i vznikem nových pracovních míst a následným 

hospodářským rozvojem. 

Operační program Rybářství (OPR) 

Cílem tohoto operačního programu Rybářství 2014-2020 je rozvíjení chovu ryb a jejich 

spotřeby se zaměřením na podporu rybářského výzkumu a investic do zavádění nových 

produktů. Současně se zaměřuje také na podporu takových způsobů hospodaření, které 

vedou ke zlepšení stavu ţivotního prostředí a biologické rozmanitosti ve vodách České 

republiky. 

Integrovaný regionální operační program (OP IROP) 

Tento operační program je na období roků 2014-2020 a měl by umoţňovat vyváţený rozvoj 

v územích a zajistit rozvoj v regionech, městech i obcích. Dále by měl posílit zkvalitnění 

veřejné správy a sluţeb, podpořit zaměstnanost a vzdělanost obyvatel. [11] 

3.3.3 Další možnosti financování 

Hlavní zdroje financování pro zahlazování následků hornické činnosti bývají doplněny  

i dalšími finančními zdroji, například z oblasti rozpočtů místní, nebo státní správy, případně 

ze soukromého a veřejného sektoru nebo bývají podle potřeb vhodně kombinovány. 
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Patří sem: 

 rozpočty obcí; 

 rozpočty krajů a dotace kraje obcím; 

 státní rozpočet; 

 programy ústředních orgánů státní správ - Fond národního majetku ČR -

Ministerstvo kultury ČR - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR - Ministerstvo vnitra ČR - Ministerstvo ţivotního prostředí 

ČR; 

 úvěry finančních institucí  - úvěrové produkty bank pro obce - příklady úvěrů, které 

poskytují banky obcím na revitalizaci; 

 mezinárodní zdroje - konkrétní formy podpory z EU - financování na další 

programovací období 2014-2020; 

 soukromé zdroje; 

 partnerství veřejného a soukromého sektoru. [10] 

 

4. Přehled připravovaných sanačně – rekultivačních staveb 

DIAMO, s. p., o. z. ODRA se stala nástupnickou organizací v oblasti zahlazování následků 

hornické činnosti po ukončení těţby černého uhlí v ostravské, karvinské (DP Horní Suchá), 

petřvaldské dílčí pánvi a jiţní části hornoslezské pánve (DP Paskov). Tato organizace je od 

roku 2002 na základě smlouvy o prodeji části podniku OKD, a.s. Dolu Odra, o. z. povinna 

ve smyslu Horního zákona a platné legislativy zajišťovat na svěřeném území sanační 

a rekultivační práce. Jedná se o práce, které souvisí se zahlazováním a nápravami následků 

hlubinné těţby uhlí s uvedením předmětného území do stavu odpovídajícího platné 

legislativě, územnímu plánu a schválené projektové dokumentaci. V poslední době bylo 

v rámci státního podniku DIAMO, s. p., o. z. ODRA realizováno velké mnoţství 

významných rekultivačních projektů.  

4.1 Historie podniku DIAMO, s. p. Stráž pod Ralskem  

Počátky vzniku podniku spadají do roku 1945, kdy byla mezi tehdejší ČSR a SSSR 

podepsána dohoda o těţbě a dodávkách radioaktivních surovin (uranu) do SSSR. Rok po 
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tom vznikl podnik Jáchymovské doly, ze kterého koncem sedmdesátých let minulého století 

vzniká státní organizace pod názvem Československý uranový průmysl. Po roce 1989 

dochází k útlumu těţby uranu, který v roce 1991 vede k ukončení těţby uranu na loţisku 

Příbram a převedení sídla podniku z Příbrami do Stráţe pod Ralskem. V následujícím roce 

je podnik Československý uranový průmysl Příbram přejmenován na DIAMO, státní 

podnik, Stráţ pod Ralskem. Tento podnik mimo jiné činnosti zajišťuje útlum uranového, 

rudného a části uhelného hornictví a zahlazování následků po těţbě uhlí a rud v České 

republice, včetně sanace ekologické zátěţe po rafinerské výrobě bývalého státního podniku 

OSTRAMO v Ostravě. Například v roce 2013 probíhaly v rámci celého státního podniku 

DIAMO, s. p. práce na území 746 hektarů. [13], [7] 

4.2 Odštěpný závod ODRA 

Odštěpný závod ODRA vznikl z uzavřených dolů OKR a to z ostravské, karvinské i jiţní 

části revíru, konkrétně se jedná o ostravskou dílčí pánev, petřvaldskou dílčí pánev, lokalitu 

František a lokalitu Paskov. V souladu s usnesením vlády č. 453/2001 byl odštěpný závod 

ODRA k datu 1. 1. 2002 převeden na DIAMO, státní podnik. [7] 

Odštěpný závod ODRA dokončuje technickou likvidaci bývalých dolů OKR a zajišťuje 

čerpání důlních vod. Provádí kontrolu zlikvidovaných důlních děl. Zajišťuje správu areálu 

ve vlastnictví státu – skládky odpadů bývalého státního podniku OSTRAMO Ostrava  

a řešení této ekologické zátěţe. 

Hlavní činnosti odštěpného závodu ODRA tvoří: 

 zahlazování následků po hornické činnosti v likvidované části OKD včetně 

likvidace nevyuţitelných objektů v rámci povrchových areálů; 

 řešení problematiky výstupu plynů a zabezpečení provozu systému pasivní 

ochrany; 

 čerpání důlních vod; 

 správa areálu skládky odpadu Laguny OSTRAMO; 

 péče o nemovité a movité kulturní památky ve správě o. z.; 

 řešení závazků v oblasti sociálně zdravotních nároků (závazky vyplývající 

z pracovně právních vztahů za zrušené organizační jednotky OKD). [7] 
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4.3 Připravované stavby v rámci podniku 

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA má zpracovanou koncepci komplexního 

zahlazení následků hornické činnosti, vydanou v květnu 2010, která obsahuje přehled 

a popis všech řešení problematiky konečného zahlazení následků hornické činnosti na 

krajině v území dotčené těţbou. 

Tato kapitola je zaměřena na některé z připravovaných sanačně – rekultivačních staveb 

podniku DIAMO, s. p., o. z. ODRA. Jsou zde uvedeny charakteristiky jednotlivých staveb, 

cíle rekultivací těchto staveb a jejich předpokládaný přínos pro zahlazení hornické činnosti 

v příslušných lokalitách. 

4.3.1 Rekultivace areálu Plavící jámy č. 2 

Identifikační údaje projektu 

Místo stavby:  Katastrální území  Orlová 

 Město   Orlová 

 Okres   Karviná 

 Kraj    Moravskoslezský 

 Dobývací prostor  Poruba 

Charakteristika projektu 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Orlová. Toto území bylo v minulosti 

negativně ovlivněno hornickou činností související s těţbou černého uhlí v DP Poruba. 

Jedná se o území bývalého Dolu J. Fučík, areál Plavící jámy č. 5/2. V areálu se nachází 

stavební uzávěry a oplocené povaly Plavící jámy č. 5/2 a jámy Kosmá. 

Celková výměra plánované rekultivační stavby je cca 7 ha. V současné době není území 

nijak vyuţíváno a tvoří se zde černé skládky. V lokalitě se nachází betonový objekt 

bývalého kanálu hlavního důlního ventilátoru, opěrná zeď a zajišťovací ohlubňový poval 

Plavící jámy č. 5/2 a jámy Kosmá včetně oplocení. 

Cílem stavby je začlenit lokalitu do okolní krajiny tak, aby navázala na jiţ rekultivované 

území v souladu s územním plánem města Orlová, coţ je zeleň přírodního charakteru. [8] 

Na obrázku č. 1 a č. 2 je zachycen současný stav lokality. 
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Obrázek č. 1: Současný stav lokality areálu Plavící jámy č. 2 [13] 

 

 

Předpokládaný přínos realizace 

 začlenění území do okolní krajiny; 

 vytvoření podmínek pro budoucí vyuţití území. 

Předpokládané cílové parametry projektu  

Cílem rekultivačních prací je konečné zahlazení vlivů hornické činnosti v dané lokalitě. [13] 
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Obrázek č. 2: Současný stav lokality areálu Plavící jámy č. 2 [13] 

 

Popis hlavního členění projektu 

Realizace stavby bude řešit komplexně zájmové území a stavba bude rozdělena do tří 

stavebních objektů, které jsou dále blíţe popsány. 

 

SO 01 Příprava území 

V rámci SO 01 bude provedeno odstranění zeleně dle zpracované projektové dokumentace 

v návaznosti na inventarizaci zeleně a budou odstraněny černé skládky.  

SO 02 Technická rekultivace 

Technická rekultivace zahrnuje návoz poţadovaného mnoţství zeminy (nebo jiných 

inertních materiálů) a modelaci terénu v lokalitě zájmového území včetně odvodnění. 

SO 03 Biologická rekultivace 

V rámci biologické rekultivace budou pozemky osety travním semenem a osázeny keři  

a stromy. Součástí tohoto stavebního objektu bude i pěti-letá údrţba pozemků. [13] 
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4.3.2 Rekultivace u ulice Hlučínské 

Identifikační údaje projektu 

Místo stavby:  Katastrální území  Přívoz 

 Město   Ostrava 

 Okres   Ostrava 

 Kraj    Moravskoslezský 

 Dobývací prostor  Přívoz 

Charakteristika projektu 

Jedná se o změnu stavby, která uţ byla dříve rozpracována. Stavba byla zahájena začátkem 

90. let. Podle původního řešení měla být celá plocha nadvýšena násypem hlušiny a následně 

měla být rekultivována na zemědělskou plochu. V polovině 90. let bylo rozhodnuto  

o výstavbě dálnice D 47, jejíţ trasa byla navrţena v jiţní části rekultivované plochy. Došlo 

také ke změně územně plánovací dokumentace, a proto byla rekultivace území pozastavena.  

Z celkové plochy 14,5 ha vlastník pozemku zrušil poţadavek na rekultivaci území o výměře 

13,46 ha, z důvodu vlastních podnikatelských aktivit. Z tohoto důvodu zůstává k řešení 

plocha o velikosti 1,04 ha s následným vyuţitím jako ochranná zeleň. 

Předpokládaný přínos realizace 

 začlenění území do okolní krajiny; 

 vytvoření podmínek pro budoucí vyuţití území v souladu s územním plánem města 

Ostravy. 

Předpokládané cílové parametry projektu 

Cílem rekultivačních prací je zahlazení hornické činnosti v dané lokalitě. Současný stav 

lokality je zachycen na obrázku č. 3 a 4. [13] 
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Obrázek č. 3: Současný stav lokality u ulice Hlučínské [14] 

 

Popis hlavního členění projektu 

Realizace stavby bude řešit komplexně zájmové území a stavba bude rozdělena do tří 

stavebních objektů, které jsou následně blíţe specifikovány. 

SO 01 Příprava území 

V rámci SO 01 bude provedeno odstranění náletové zeleně a odstraněny černé skládky  

na celé rekultivované ploše. 

SO 02 Technická rekultivace 

Technická rekultivace bude řešit modelaci terénu a návoz vhodných zemin pro celou plochu. 

SO 03 Biologická rekultivace 

V rámci biologické rekultivace bude celá plocha oseta travním semenem a následně budou 

vysazeny keře. Po dobu pěti let bude prováděna biologická údrţba pozemků. [13] 
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Obrázek č. 4: Současný stav lokality u ulice Hlučínské [13] 

 

4.3.3 Rekultivace odvalu Koblov 

Identifikační údaje projektu 

Místo stavby: Katastrální území   Koblov 

 Město    Ostrava 

 Okres    Ostrava 

 Kraj     Moravskoslezský 

 Dobývací prostor   Přívoz 

 

Charakteristika projektu 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Koblov, které bylo v minulosti negativně 

ovlivněno hornickou činností související s těţbou černého uhlí v DP Přívoz. 

Celková výměra rekultivační stavby je cca 8 ha. Zájmové území se nachází v blízkosti 

areálu bývalého Dolu Eduard Urx 5, Koblov, na levém břehu řeky Odry. V těsné blízkosti 
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lokality se nachází lokální biokoridor. Temeno odvalu je porostlé plevelovými travami  

a začínají se objevovat náletové dřeviny. Návrh rekultivace spočívá v zalesnění temene 

odvalu s rekultivačním cílem les. 

Cílem stavby je zajistit zapojení odvalu do okolního prostředí v souladu s územním plánem 

města Ostravy. [8] 

Na obrázku č. 5 a 6 jsou fotografie stávajícího stavu.  

 

Obrázek č. 5: Stávající stav lokality odvalu Koblov [13] 

 

Předpokládaný přínos realizace 

 začlenění území do okolní krajiny 

 vytvoření podmínek pro budoucí vyuţití území v souladu s územním plánem města 

Ostravy. 
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Předpokládané cílové parametry projektu 

Cílem rekultivačních prací je konečné zahlazení vlivů hornické činnosti v zájmové lokalitě.  

Popis hlavního členění projektu 

Realizace stavby bude řešit komplexně zájmové území a stavba bude rozdělena do tří 

stavebních objektů, které jsou dále blíţe popsány. [13] 

SO 01 Příprava území 

V rámci SO 01 bude provedeno odstranění náletové zeleně a probírka poškozených  

a nemocných dřevin na svazích odvalu. Rovněţ budou odstraněny černé skládky 

a odstraněny zbytky oplocení.  

SO 02 Technická rekultivace 

Technická rekultivace řeší úpravu příjezdové komunikace na odval a případný návoz 

vhodných zemin pro modelaci terénu. 

SO 03 Biologická rekultivace 

V rámci biologické rekultivace bude temeno odvalu oseto travním semenem a následně 

zalesněno. Svahy odvalu budou dolesněny. Po dobu pěti let bude prováděna biologická 

údrţba pozemků. [13] 
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Obrázek č. 6: Stávající stav lokality odvalu Koblov [13] 

 

 

4.3.4 Sanace pozemků u Holubovy osady 

Identifikační údaje projektu 

Místo stavby:  Katastrální území  Petřvald u Karviné 

 Město   Petřvald 

 Okres   Karviná 

 Kraj    Moravskoslezský 

 Dobývací prostor  Petřvald I – zrušená část 

 

Charakteristika projektu 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Petřvald u Karviné. Toto území bylo 

v minulosti negativně ovlivněno hornickou činností související s těţbou černého uhlí 

v DP Petřvald I.  
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Celková výměra rekultivační stavby je cca 2 ha. Zájmové území je tvořeno pozemky 

v blízkosti bývalého Dolu Fučík, na kterých byly v minulosti situovány objekty rodinných 

domů, přilehlých zahrad a zemědělských pozemků. V části lokality je vytvořena deprese, ve 

které se během sráţek zdrţuje povrchová voda. Odtok vod z této deprese byl v minulosti 

řešen betonovým propustem pod místní asfaltovou komunikací. Za komunikací byl propust 

vyústěn do zalesněného pozemku. Vlivem poklesů je v současné době propust v havarijním 

stavu a neplní svůj účel. Nahromaděná voda v prohlubni nemá kam odtékat a vytváří 

v zájmové lokalitě mokřad, který je v blízkosti rodinné zástavby neţádoucí. 

Cílem stavby je zajistit plynulé odtékání sráţkových vod a tím zlepšit kvalitu bydlení v dané 

lokalitě. Zájmové území je zachyceno na výřezu mapy obrázek č. 7. [8] 

 

Obrázek č. 7: Zájmové území lokality pozemků u Holubovy osady [13] 

 

Předpokládaný přínos realizace 

 začlenění území do okolní krajiny; 

 odvodnění území; 

 zamezení zamokření okolního území. 
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Předpokládané cílové parametry projektu 

Cílem rekultivačních prací je konečné zahlazení vlivů hornické činnosti v dané lokalitě.  

 

Popis hlavního členění objektu 

Realizace stavby bude řešit komplexně zájmové území a stavba bude rozdělena do pěti 

stavebních objektů, které jsou dále blíţe popsány. [13] 

SO 01 Příprava území 

V rámci SO 01 bude provedeno odstranění stávající zeleně v trase odvodnění.  

SO 02 Technická rekultivace 

Technická rekultivace spočívá v modelaci terénu zájmového území, realizovanou návozem 

zeminy. 

SO 03 Odvodnění 

Podél pozemků na západ od ulice J. Rohla bude vybudován odvodňovací příkop, který bude 

sveden do rekonstruovaného propustu. Za propustem bude pokračovat otevřený 

odvodňovací příkop východním směrem. Příkop bude osazen příkopovými tvarovkami do 

betonového loţe. Svahy příkopu budou zatravněny. 

SO 04 Rekonstrukce propustu 

V trase řešeného odvodnění území je stávající propust přes ulici J. Rohla. Tento bude 

rekonstruován. Bude proveden ze ţelezobetonových trub DN 600. Na vtoku i výtoku budou 

provedena betonová čela. 

SO 05 Biologická rekultivace 

V rámci biologické rekultivace budou pozemky osety travním semenem a podél ulice  

J. Rohla bude provedena výsadba keřů. Po dobu pěti let bude prováděna biologická údrţba 

pozemků. [13] 
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4.3.5 Odvodnění území Ostrava Nová Ves – Sever 

Identifikační údaje projektu 

Místo stavby:  Katastrální území  Nová Ves, Mariánské Hory, Zábřeh nad Odrou 

 Město   Ostrava 

 Okres   Ostrava 

 Kraj    Moravskoslezský 

 Dobývací prostor  Mariánské Hory, Svinov 

Charakteristika projektu 

Zájmové území se nachází v katastrálním území Nová Ves, Mariánské Hory a Zábřeh nad 

Odrou. Toto území bylo v minulosti negativně ovlivněno hornickou činností související  

s těţbou černého uhlí v DP Mariánské Hory a Svinov.  

Celková výměra plánované rekultivační stavby je cca 280 ha. Zájmová lokalita je v terénu 

vymezena na západní straně ochrannými hrázemi řeky Odry, na severu násypem ţelezniční 

tratě ČD a na východu násypem komunikace na ulici Mariánskohorské, drobným vodním 

tokem Červený potok a dále pak odtokovými příkopy z rybníků v blízkosti ulice Novoveské. 

Jiţní hranice zájmového území je vymezena ulicí Říční.  

V minulosti bylo celé zájmové území přirozeně vyspádováno do řeky Odry a do místních 

drobných vodotečí Černý a Červený potok. V průběhu let 1961 – 1989 zde došlo vlivem 

poddolování k poklesům terénu v rozsahu 0 aţ 200 cm. V období od roku 1990 aţ po 

ukončení těţby byly poklesy terénu 0 aţ 20 cm. Hlavní poklesová kotlina se nachází 

v prostoru u západní hranice lokality, v místě kříţení ulice 28. října s řekou Odrou. Poklesy 

terénu, které vlivem poddolování v zájmové oblasti proběhly, významně ovlivnily dřívější 

odtokové poměry území. Tyto poklesy vytvořily v průběhu let z předmětné lokality 

bezodtokou oblast. [13] 

Předpokládaný přínos realizace 

 začlenění území do okolní krajiny; 

 zamezení zamokření okolního území; 

 odvodnění území; 

 zlepšení stavu pozemků včetně zástavby z hlediska podmáčení; 

 vytvoření podmínek pro budoucí vyuţití území. 
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Předpokládané cílové parametry projektu 

Cílem rekultivačních prací je konečné zahlazení vlivů hornické činnosti v dané lokalitě. 

 

Popis hlavního členění objektu 

Realizace stavby bude řešit komplexně zájmové území a stavba bude rozdělena do čtyř 

stavebních objektů, které jsou dále blíţe popsány. 

 

SO 01  Příprava území  

Příprava území bude spočívat v mýcení náletové zeleně, nejnutnější odstranění dřevin 

v trase budoucího příkopu a odklizení černých skládek.  

 

SO 02 Úprava toků Černého a Červeného potoka 

Jedná se o rozšíření a prohloubení koryta Černého potoka podél ulice Mariánskohorské 

včetně jejího kříţení s touto ulicí. 

Červený potok bude zkapacitněn a pročištěn. Do potoka budou rovněţ zaústěny 

odvodňovací pravobřeţní příkopy, které odvádějí vodu z nedalekých rybníků. 

 

SO 03  Odvodnění 

V rámci tohoto stavebního objektu bude vybudován odvodňovací příkop podél ulice 

Mariánskohorská. Tento bude sveden do Černého potoka.  

Další moţná řešení odvodnění území budou navrţeny ve zpracované projektové 

dokumentaci. 

 

SO 04 Biologická rekultivace  

 Bude provedena výsadba stromů a keřů v zájmovém území. Keře a stromy budou vysázeny 

ve skupinách. Po dobu pěti let bude prováděna biologická údrţba pozemků. 

 

5.   Předpokládané finanční náklady 

Náklady na stavební objekty tvoří všechny náklady na pořízení těchto objektů, včetně 

dodávek materiálu. Pro předběţný odhad rozpočtových nákladů se vyuţívá cenových 

nákladových ukazatelů srovnatelných stavebních prací, které jsou k dispozici jako údaje 
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specializovaných firem. Tyto firmy se zabývají sledováním a vyhodnocováním nákladových 

ukazatelů staveb. Například společnost RTS Brno, a.s. vydává Katalog staveb a objektů, 

který je přístupný elektronicky. Tento katalog udává přehlednou formou ceny rozhodujících 

stavebních konstrukcí, ceny za měrnou jednotku (m
3
, m

2
) a také ceny jednotlivých 

stavebních dílů objektu. 

Skutečná budoucí cena stavebního objektu se samozřejmě můţe od ceny stanovené pomocí 

nákladových ukazatelů lišit. Společnost RTS uvádí, ţe odchylka od skutečné ceny můţe  

u konkrétních staveb dosahovat aţ 25% a to podle jejich jednotlivé technické  

a technologické náročnosti. Běţně je moţné kalkulovat s odchylkou + 15% aţ - 15%. 

V investorské praxi se také postupuje tak, ţe investoři si na základě vyhodnocení vlastních 

realizovaných stavebních projektů vytvářejí svoje nákladové ukazatele. Tyto ukazatele pak 

slouţí investorovi pro předběţný odhad nákladů pro obdobné stavební objekty. [14] 

Předpokládané finanční náklady na stavební objekty rekultivačních staveb uvedené v této 

kapitole byly stanoveny odborným odhadem na základě dosavadních zkušeností  

a vyhodnocení dostupných podkladů a standartních postupů v podniku DIAMO, s. p., o. z. 

ODRA. Náklady na stavební objekty tvoří jednu z hlavních poloţek celkových nákladů 

rekultivačních staveb. Náklady na projektové práce, průzkumné práce, inţenýrské činnosti  

a ostatní náklady, které jsou obecně zahrnuté ve struktuře propočtu celkových nákladů 

stavby, nejsou v této kapitole řešeny. Předpokládané finanční náklady pro jednotlivé 

připravované stavby jsou zahrnuty v příslušných tabulkách. V této kapitole jsou také 

uvedeny předpokládané časové harmonogramy přípravy a realizace staveb, které jsou pro 

lepší názornost rovněţ zpracovány formou tabulek. [13] 

5.1 Předpokládané náklady pro rekultivaci areálu Plavící jámy č. 2 

Předpokládané finanční náklady jsou členěny dle jednotlivých stavebních objektů a jsou 

uvedeny v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2: Předpokládané finanční náklady [13]  

Činnost Finanční objem v Kč (bez DPH) 

SO 01 Příprava území 2 800 000 

SO 02 Technická rekultivace 3 950 000 

SO 03 Biologická rekultivace 3 750 000 

Celkem 10 500 000 

 

Realizace se předpokládá v období 10/2015 aţ 12/2021 a je plánována na 6 let a 3 měsíce 

včetně biologické rekultivace. Předpokládaný časový harmonogram je zpracován v tabulce 

č. 3. 

Tabulka č. 3: Předpokládaný časový harmonogram [13] 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Činnost 

1

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

SO 01 

Příprava 

území                                                 

    

SO 02 

Technická 

rekultivace                                                 

    

SO 03 

Biologická 

rekultivace                                                 

    

5.2 Předpokládané náklady pro rekultivaci u ulice Hlučínské 

Předpokládané finanční náklady jsou členěny dle jednotlivých stavebních objektů a jsou 

uvedeny v tabulce č. 4. 
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Tabulka č. 4: Předpokládané finanční náklady [13] 

Činnost Finanční objem v Kč (bez DPH) 

SO 01 Příprava území 950 000 

SO 02 Technická rekultivace 1 850 000 

SO 03 Biologická rekultivace 2 300 000 

Celkem 5 100 000 

 

Realizace se předpokládá v období 01/2017 aţ 02/2023 a je plánována na 6 let a 2 měsíce 

včetně biologické rekultivace. Předpokládaný časový harmonogram je zpracovaný v tabulce 

č. 5. 

 

Tabulka č. 5: Předpokládaný časový harmonogram [13] 

 2017 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Činnost 1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

SO 01 

Příprava 

území 

                            

SO 02 

Technická 

rekultivace 

                            

SO 03 

Biologická 

rekultivace 

                            

 

5.3 Předpokládané náklady pro rekultivaci odvalu Koblov 

Předpokládané finanční náklady jsou členěny dle jednotlivých stavebních objektů a jsou 

uvedeny v tabulce č. 6. 
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Tabulka č. 6: Předpokládané finanční náklady [13] 

Činnost Finanční objem v Kč (bez DPH) 

SO 01 Příprava území 950 000 

SO 02 Technická rekultivace 2 800 000 

SO 03 Biologická rekultivace 2 500 000 

Celkem 6 250 000 

 

Realizace se předpokládá v období 07/2017 aţ 12/2022 a je plánována na 5 let a 6 měsíců 

včetně biologické rekultivace. Předpokládaný časový harmonogram je zpracovaný v tabulce 

č. 7. 

 

Tabulka č. 7:  Předpokládaný časový harmonogram [13] 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Činnost 

1

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

SO 01 

Příprava 

území                                                 

SO 02 

Technická 

rekultivace                                                 

SO 03 

Biologická 

rekultivace                                                 

 

5.4 Předpokládané náklady pro sanaci pozemků u Holubovy osady 

Předpokládané finanční náklady jsou členěny dle jednotlivých stavebních objektů a jsou 

uvedeny v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8: Předpokládané finanční náklady [13] 

Činnost Finanční objem v Kč (bez DPH) 

SO 01 Příprava území 950 000 

SO 02 Technická rekultivace 2 950 000 

SO 03 Odvodnění 2 100 000 

SO 04 Rekonstrukce propustu 1 750 000 

SO 05 Biologické rekultivace 1 950 000 

Celkem 9 700 000 

 

Realizace se předpokládá v období 07/2017 aţ 12/2022 a je plánována na 5 let a 6 měsíců, 

včetně biologické rekultivace. Předpokládaný časový harmonogram je zpracovaný 

v tabulce č. 9.  

Tabulka č. 9:  Předpokládaný časový harmonogram [13] 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Činnost 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

1

Q 

2

Q 

3

Q 

4

Q 

SO 01 

Příprava 

území                                                 

SO 02 

Technická 

rekultivace                                                 

SO 03 

Odvodnění                                                 

SO 04 

Rekonstrukce 

propustu                                                 

SO 05 

Biologická 

rekultivace                                                 

 

5.5 Předpokládané náklady pro odvodnění území Ostrava Nová Ves – Sever 

Předpokládané finanční náklady jsou členěny dle jednotlivých stavebních objektů a jsou 

uvedeny v tabulce č. 10. 
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Tabulka č. 10: Předpokládané finanční náklady [13] 

Činnost Finanční objem v Kč (bez DPH) 

SO 01 Příprava území 2 800 000  

SO 02 Úprava toků Černého a Červeného 

potoka 
4 150 000 

SO 03 Odvodnění – otevřený příkop 1 400 000 

SO 04 Biologická rekultivace 2 700 000 

Celkem 11 050 000 

 

Realizace se předpokládá v období 03/2017 aţ 12/2023 a je plánována na 6 let a 10 měsíců, 

včetně pětiletého ošetřování vysazených porostů. Předpokládaný časový harmonogram je 

zpracovaný v tabulce č. 11. 

Tabulka č. 11: Předpokládaný časový harmonogram [13] 

 2017 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Činnost 1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

1 

Q 

2 

Q 

3

Q 

4

Q 

SO 01 

Příprava 

území 

                            

SO 02 

Úprava toků 

Černého a 

Červeného 

potoka 

                            

SO 03 

Odvodnění - 

otevřený 

příkop 

                            

SO 04 

Biologická 

rekultivace 
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6. Závěr 

V úvodu své práci jsem se nejprve zabýval dopady hornické činnosti na ţivotní prostředí se 

všemi negativními důsledky a poukázal jsem i na mnoţství vytěţených hmot a objem 

vyčerpané vody v OKR za období 1901 aţ 2000. Dále jsem se věnoval posouzení všech 

aspektů sanací a rekultivací a problematice s tím spojené po stránce technické, projekční, 

legislativní i finanční. Součástí teoretické části je i historie vzniku podniku DIAMO, s. p.,  

o. z. ODRA a jeho činnosti v oboru sanačních a rekultivačních prací. 

V experimentální části práce předkládám řešení uvedených sanačně rekultivačních staveb 

připravovaných ve výše uvedeném podniku. Kaţdá stavba je specifikována konkrétními 

údaji, včetně předpokládaných finančních nákladů a časové délky její realizace. Z porovnání 

připravovaných staveb vyplynulo následující. 

Doba realizace připravovaných staveb je u dvou staveb 5 let a 6 měsíců. U tří staveb je tato 

doba dokonce delší neţ 6 let. Tato časová náročnost sanačně rekultivačních staveb je dána 

především dlouhodobým procesem biologické rekultivace, ve které je nutné provádět 

pětiletou údrţbu vysázeného porostu. Předpokládané finanční náklady jsou nejvyšší u stavby 

Odvodnění území Ostrava Nová Ves – Sever a ty činí 11,050 mil Kč. Tato stavba je plošně 

rozsáhlá, má výměru 280 ha a při její realizaci budou prováděny úpravy vodních toků. 

Nejniţší finanční náklady 5,1 mil. Kč vykazuje stavba Rekultivace u ulice Hlučínské, která 

zahrnuje výměru 1,04 ha. 

Velikost předpokládaných finančních nákladů je ve značné míře ovlivněna náklady na 

technickou rekultivaci, které bývají ve většině případů jednou z nejvyšších nákladových 

finančních poloţek. 

Z mé práce, ve které jsem vycházel z plánů připravovaných sanačně rekultivačních staveb 

podniku DIAMO, s. p., o. z. ODRA vyplývá, ţe tyto sanačně rekultivační stavby jsou 

technicky i organizačně náročné a kladou také vysoké poţadavky na potřebné finanční 

prostředky. Jedná se řádově o miliony korun, které jsou vyuţívány pro zahlazení následků 

hornické činnosti v postiţených lokalitách, tak aby se udrţela hygienická i estetická hodnota 

krajiny a nezhoršovala se kvalita ţivotního prostředí. 
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